Jaarverslag 2016 Stichting Kanchi

Algemeen
Doelstelling: Stichting Kanchi heeft ten doel het ondersteunen van wezen en kansarme kinderen in Azië in zijn
algemeenheid en Nepal in het bijzonder, door het uitvoeren van projecten op het gebied van onderwijs,
gezondheidszorg en verbetering van de levensomstandigheden en economische positie.
Werkzaamheden & projecten
Op de middellange termijn wil stichting Kanchi met name focussen op het onderwijs en het vervolgtraject daarvan.
Het plan is om de kansarme kinderen onderwijs te bieden en daarna deze kinderen te begeleiden en te volgen. Het
genoten onderwijs kan dan daadwerkelijk zijn beslag krijgen, zodat self-supporting/zelfredzaamheid kan worden
bereikt.
Projecten
Concreet lopen er drie projecten:
§ Project Sunwar
Acht kinderen uit kansarme families krijgen onderwijs.
§ Project Bachau
Kansarme kinderen worden opgeleid in het omgaan met computers om zo een betere kans op de
arbeidsmarkt te verkrijgen.
§ Project Bright Nepal
Bright Nepal is een weeshuis in Kathmandu. De schoolgelden van de 26 kinderen die wonen in het weeshuis
worden gefinancierd door de stichting.
Voor meer uitgebreide informatie over onze projecten en de voortgang daarvan, zie: www.stichtingkanchi.nl

Financiën
In 2016 bedragen de baten in totaal €27.106, tegen een bedrag van €60.859,85 in 2015. 2015 was het jaar waarin de
aardbeving plaatsvond. Deze natuurramp had tot gevolg dat de stichting extra donaties binnen kreeg, waaronder
één groot bedrag van een organisatie welke niet bij naam genoemd wil worden in de stukken. Deze organisatie
ondersteunt de stichting financieel voor een aantal jaar voor een lager bedrag t.b.v. de continuïteit van de projecten.

Structureel wordt er per jaar circa een bedrag van € 16.000 uitgegeven aan het draaien van de projecten: Sunwar (ca
€ 2.000), Bachau ( ca 1.500) en Bright Nepal (ca € 12.500). Omdat het bestuur de continuïteit van het onderwijs in
het belang van de kinderen voorop stelt is besloten een relatief groot bedrag op de rekening te laten staan, zodat de
kinderen tenminste de komende jaren verzekerd zijn van goed onderwijs. Uitgangspunt is voorlopig om voor
minimaal 4 jaar financiële middelen daarvoor te reserveren (totaal € 64.000).
In 2016 is er een hoger bedrag uitgegeven aan de projecten, namelijk € 20.954. Verklaring is dat het project Bachau
opnieuw is ingericht: er is een computerlokaal ingericht en er zijn computers aangeschaft.
Organisatie in Nepal
In Kathmandu zijn is ons belangrijkste contact het echtpaar Sanjay en Sushma. Zij zitten zelf in het onderwijs en doen
veel voor goede doelen en zijn bezig een lokale stichting op te richten om kansarme kinderen t e helpen. Ze
verzetten veel werk voor ons, zoals het bezoeken van de scholen en weeshuize en het terplekke betalen van de
school- en andere gelden.

